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'Operetteburgemeester'commentcommentaar

Er waren verschillende akkefietjes. Over declaraties, het muziekpaviljoen, een dienstreisje
naar Israël. In vergaderingen reageerde hij
nogal geïrriteerd als iemand iets tegenwierp. Er
waren klachten dat hij zich niet laat zien, uitnodigingen negeert. Allengs raakte hij zijn portefeuilles kwijt. De laatste jaren leidt hij een luizenleventje. Een operetteburgemeester, zo schreef
een lezer onlangs.
Dat wil niet zeggen dat de burgemeester niet
deugt Hij heeft goede kanten. De nieuwbouw
van het gemeentehuis is onder zijn leiding binnen het budget gebleven, een prestatie op
zich. Hij is onderhoudend, heeft smaak en heeft
gevoel voor ceremoniële burgemeesterstaken.
De gemeente leek zich te berusten in de situatie, begon nooit meer over verhuizen en nieuwe
relletjes bleven uit. Zo verliep de tweede helft
van zijn Heemskerkse jaren in betrekkelijke rust.
Dat Hollands Kroon langs kwam, is een gelukkige wending voor beide partijen. De indruk is:
Jaap Nawijn houdt niet zo van Heemskerk,
Heemskerk houdt niet zo van Jaap Nawijn. Misschien klikt het daarboven in de Kop van NoordHolland beter.
JAN BUTTER
Noordhollands Dagblad, 28-06

Burgemeester Jaap Nawijn van Heemskerk
zoekt het hogerop. Hij wordt de nieuwe burgemeester van Hollands Kroon, een grote gemeente in de kop van Noord-Holland. Meer inwoners,
meer oppervlakte. Een promotie dus, een felicitatie waard.
Met zijn geslaagde sollicitatie is Nawijn de gemeenteraad een stap voor. Het einde van zijn eerste termijn in Heemskerk nadert; hij moet hebben aangevoeld dat een herbenoeming er niet in
zit. Al weet je dat met de Heemskerkse raad natuurlijk nooit zeker. Die bewaart graag de lieve
wede en gaat pijnlijke beslissingen nogal eens uit
de weg.
De bewoners zullen niet treuren. Ze leveren
hem graag bij Hollands Kroon af, met een strik
erom heen. Want de klik was er nooit. Dat begon al rnet de woningkwestie. Nawijn kwam niet
in zijn standplaats wonen, hetgeen wenselijk
werd geacht en volgens de wet is. Het lukte hem
niet zijn huis in Ouderkerk aan de Amstel te verkopen. Maar hij kwam ook niet toen de gemeente voor hem een appartement huurde. Het werd
een riant postadres, weggegooid geld dus.
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Kandidaat-burgemeester Jaap Nawijn (VVD) lapt regels aan laars
Steun van diverse VVD-maatjes
Er is ophef in de gemeente Hollands Kroon rond burgemeesterskandidaat Jaap Nawijn (VVD). Deze man werd in een besloten raadvergadering onder leiding van
VVD’er Jan Swaag uitverkoren tot de ideale kandidaat. Een publicatie van de Schager Courant leert echter dat Nawijn, die nu burgemeester is in Heemskerk, daar niet
geheel onomstreden is. Zo woont hij al 5 jaar in Ouderkerk aan de Amstel in plaats
van Heemskerk. De verplichting voor burgemeesters om binnen 12 maanden na benoeming naar de nieuwe gemeente te verhuizen is kennelijk op dit heerschap niet
van toepassing.
Best wel triest: de arme man kan namelijk zijn villa van een miljoen euro niet verkopen.
Hij verwacht overigens wel snel te kunnen verhuizen naar Hollands Kroon. Je zou
denken wat een zelfopoffering van deze VVD’er maar nee er is een regeling die
dubbele woonlasten dekt van zielige VVD-burgemeesters die hun dure villa’s niet op
tijd kunnen verkopen. Wikipedia leert overigens het volgende “Nawijn kwam in januari 2009 politiek onder vuur te liggen toen bleek dat hij tegen de regels in met toestemming van de gemeenteraad een gemeentelijke vergoeding kreeg voor zijn dubbele woonlasten, nadat hij in Ouder-Amstel reeds voordeel had genoten door een
lening van Ouder-Amstel tegen een lagere dan gangbare rente ( zgn. burgemeestersregeling).[1]” wat best grappig is in deze context dus.
Zie ook de reactie onder het artikel, over Jan Swaag (VVD) en Remkes (VVD):
VVD’er Jan Swaag, voorzitter van de vertrouwenscommissie, heeft (nog)
niets aan de voordracht veranderd. Hij schuift de verantwoordelijkheid af op
de commissaris van de Koningin: die had deze kandidaat dan niet voor moeten schrijven. Hij behoort tenslotte onderzoek te doen naar de kandidaten, zo
is zijn opvatting.
Een merkwaardige conclusie van deze voorzitter van zowel de vertrouwenscommissie als de VVD fractie, te meer omdat zij geacht worden over al die
(kwalijke) informatie te beschikken en dus bij hun bekend moet zijn geweest.
Zo blijkt weer opnieuw hoe uitstekend VVD’ers voor elkaar en vooral voor zichzelf
kunnen zorgen. De belastingbetaler is er goed voor!
bron: www.krapuul.nl
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Duidelijkheid over burgemeestersprocedure Hollands Kroon
03-07-2012 • De gemeenteraad van Hollands Kroon wil Jaap Nawijn (VVD) als nieuwe burgemeester. De SP is verrast door de voordracht en wil duidelijkheid over de gang van zaken.
SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "Wij hebben niks tegen Jaap Nawijn persoonlijk. Het probleem is alleen dat hij in zijn huidige werkkring als burgemeester van Heemskerk, herhaaldelijk in aanvaring is gekomen met de gemeenteraad van Heemskerk en de bevolking. Nawijn heeft daar als burgemeester echt van tijd tot tijd een probleem. Het is dan vreemd dat dit
aspect, het aspect van het functioneren, helemaal geen rol gespeeld lijkt te hebben bij het
voordragen van Nawijn. De Commissaris van de Koningin moet advies uitbrengen aan de
minister over deze voordracht. Wij willen weten hoe de Commissaris dit ziet."
De gemeenteraad van Hollands Kroon wil Jaap Nawijn (VVD) als nieuwe burgemeester. Of
de wens van de raad wordt gehonoreerd hangt onder meer af van het advies van de commissaris aan de minister. De heer Nawijn is op dit moment nog burgemeester van Heemskerk.
De termijn loopt eind dit jaar af. Nawijn ligt niet goed in Heemskerk en het is maar zeer de
vraag of Nawijns termijn daar verlengd zou worden. Daar zijn de afgelopen dagen diverse
artikelen in de Noord-Hollandse pers over verschenen. Idem dito over de ‘onrust’ die is ontstaan onder inwoners van Hollands Kroon over hun mogelijke nieuwe burgemeester.
1. De benoeming van nieuwe burgemeesters gaat achter gesloten deuren. Zo is de procedure.
De commissaris heeft ook een rol in deze procedure: hij mag de minister die het definitieve
besluit neemt, adviseren. Welke criteria hanteert de commissaris bij het opstellen van zijn
advies, en hoe ziet de rangorde van deze criteria er uit?
2. Zijn dit criteria die alle commissarissen hanteren bij het opstellen van dergelijke adviezen?
Kunt u uw antwoord toelichten?
3. Welke rol speelt hierbij het al of niet functioneren van de kandidaat in de functie van burgemeester? Kunt u uw antwoord toelichten?
4. Welke rol speelt hierbij de mening van inwoners over de potentiële burgemeesterskandidaat? Kunt u uw antwoord toelichten?
5. Hollands Kroon is recentelijk gefuseerd en ontstaan uit vier gemeenten. Aan de nieuwe
burgemeester de belangrijke taak de inwoners het gevoel van thuis terug te geven nu hun oude gemeente is opgegaan in een grotere, nieuwe gemeente. Het moet ons inziens iemand zijn
met bindende krachten, een echte burgervader, ofwel: iemand die als burgemeester een
(positieve) staat van dienst heeft. Bent u dat met ons eens, kunt u uw antwoord toelichten?
6. De burgemeesters van de voormalige gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en
Wieringermeer verliezen door de fusie hun baan. Zij hebben recht op een -riante- wachtgelduitkering, die opgehoest wordt door de hardwerkende belastingbetaler. Het kan zijn dat deze
vier burgemeesters inmiddels een andere functie hebben gevonden, zo niet: vindt u het uit dit
oogpunt verantwoord om in Hollands Kroon een “nieuwe” burgemeester van elders uit het
land te benoemen, als er binnen de gemeentegrenzen vier oud-burgemeesters rondlopen?
Kunt u uw antwoord toelichten?
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Aan het college van B&W van de gemeente Heemskerk,

Aanleiding tot ons schrijven is het artikel in Dagblad Kennemerland van 6 juni j.l. met als kop: “Grote
declaratieverschillen”. Dit alles in het kader van een onderzoek naar het declaratiegedrag van 37
burgemeesters in de regio. Wij citeren hieruit de volgende zin: “Kijkend naar de platte cijfers vallen
de 9637,16 euro op die burgemeester Jaap Nawijn declareerde als forens naar het 40 km verderop
gelegen Ouderkerk aan de Amstel”. Omgerekend per maand gaat het hierbij om zo’n 800 euro. Op
het eerste gezicht lijkt ons dit bedrag aan de hoge kant. Maar wij kunnen de redelijkheid hiervan niet
overzien, laat staan beoordelen.
Wel menen wij als raadsfractie Heemskerk Anders, in het kader van onze controlerende taak, dat we
deze declaratie aan een zorgvuldige beschouwing moeten kunnen onderwerpen. Hiertoe ontbreken
ons echter de nuchtere cijfers m.b.t. die reiskosten. Zoals u weet beschikt de heer Nawijn vanaf eind
oktober 2008 over een huurappartement in onze gemeente. De opgegeven kilometers ten behoeve
van het pendelen van en naar zijn vorige standplaats behoren over de maanden november en december 2008 dus niet meer voor te komen in die declaraties. Wij gaan daar dan ook van uit. Zoals
we ook aannemen dat het declaratiebedrag strikt volgens de richtlijnen van het rechtspositiebesluit
uitbetaald is. En dus te verantwoorden. Wel menen wij dat in het kader van het integer handelen van
gemeentebestuurders volstrekte openheid en helderheid(transparantie!) van wezenlijk belang zijn.
Voor ons als gemeenteraad, in onze verantwoording naar onze gemeenschap, de burgers van
Heemskerk. Deze betalen tenslotte die rekening. Speculaties over deze kwestie in het geruchtencircuit dienen in ons aller belang vermeden te worden! Wij verzoeken u dan ook, in de eerste plaats,
om een nadere onderbouwing en specificatie van de gedeclareerde kilometers. Opdat wij gefundeerd
kunnen beoordelen of dit correct en rechtmatig tot stand is gekomen. Onder het motto: “Twee keer
meten, een keer zagen”.
Ten tweede wensen wij inzicht te verkrijgen over de gedeclareerde reizen vanaf 1 januari 2009 tot de
maand juni. Een afschrift van deze brief gaat naar de leden van de gemeenteraad en de media. In
afwachting van uw reactie en met een vriendelijke groet, verblijf ik,
Gerard Wouters, namens de fractie Heemskerk Anders. (inmiddels overleden)
Bron: Heemskerk Anders

Nawijn op dienstreis naar Israël(05-07-2009)
Heemskerk Burgemeester Jaap Nawijn van Heemskerk heeft in maart 2008 een reis gemaakt naar Israël.
Dat komt naar voren uit de lijst declaraties en onkosten, zoals RTL Nieuws die heeft gepubliceerd op internet. Zie;

http://media.rtl.nl/media/actueel/rtlnieuws/2009/declaraties/heemskerk.pdf
Het bezoek aan een congres in Jeruzalem is door de gemeente Heemskerk betaald. De kosten van
reis en hotel bedroegen G.2400. Dat bedrag stond niet op de lijst van declaraties in 2008, die eerder
was verstrekt aan het Noordhollands Dagblad. Het totaalbedrag was G.12.500, inclusief drie maanden huurvergoeding. Bijna de helft betrof de vaste verhuiskostenvergoeding.

Bron: Noordhollands |Dagblad
Bron: NHD
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Nawijn moet afzien van compensatie-regeling(15-11-2009)

HEEMSKERK Burgemeester Jaap Nawijn van Heemskerk moet afzien van de compensatie-regeling voor zijn
dubbele woonlasten. Dat wil de gemeenteraad die van Heemskerkers signalen ontvangen dat
zij de financiële compensatie onrechtvaardig vinden. Inwoners die door dubbele woonlasten
in de problemen zijn gekomen, krijgen ook geen oplossing aangereikt.
De gemeenteraad laat burgemeester Nawijn die in de problemen zit omdat hij zijn woning in OuderAmstel niet verkocht krijgt, niet helemaal in de kou staan. In een gesprek woensdagavond is afgesproken dat er binnen twee weken een oplossing moet zijn waardoor Nawijn in de gemeente blijft
wonen, maar wel kan afzien van de landelijke regeling die door de gemeente zelf moet worden betaald. Of ieder geval de kosten voor de inwoners beperkt blijven. ,,We kunnen hem niet verbieden
om van de regeling gebruik te maken, want we gaan er niet over", zegt waarnemend voorzitter Ina
Beentjes (D66). ,,Maar we willen dat hij er zo min mogelijk gebruik van maakt. Want we kunnen dit
niet aan de bevolking verkopen als we aan de andere kant ook aan het bezuinigen zijn."
Hoewel de woonproblematiek al 2,5 jaar speelt, gaat Beentjes er vanuit dat er binnen twee weken
een oplossing ligt in de vorm van alternatieve woonruimte. ,,We wedden niet op een paard."
Bron: NHD
Reactie HA:
Al vanaf het begin zijn we tegen de woonlasten vergoeding.
Nu er een wettelijke regeling is zijn we van de regen in de drup terecht gekomen.
Immers de lasten van deze wettelijke regeling moeten worden opgebracht door de gemeente
Heemskerk.
Nawijn moet de eer aan zichzelf houden(23-12-2009)
Reactie ingezonden brief Liberaal Heemskerk/11 dec
Graag wil ik even reageren op de stelling van de ingezonden brief van Dhr. van Tunen van Liberaal Heemskerk in de courant van 11 december.
Wij als Heemskerk Anders kunnen gelukkig ook goed met Dhr. Nawijn door een deur,maar inderdaad, politiek gezien liggen de zaken anders
Mijn vraag aan u is: hoe gaat Liberaal Heemskerk dit probleem oplossen?
Bij de sollicitatie van Dhr. Nawijn hebben de Toenmalige Fractie voorzitters hem uiteindelijk gekozen,
en u zegt het zelf al 1 van de 6 ,en van de fractie voorzitter die uw melde ,kun je nagaan wat de rest
was! Vind ik dat je dat niet zomaar kunt zeggen ,hebben de fractie voorzitters naar de andere goed
onderzoek gepleegd!
Wellicht zat er wel een kandidaat tussen die de burger meer aan zou spreken dan nu het geval is ,
wie zal het zeggen, we zullen het ook nooit weten!
Dat de Fractievoorzitters toch kozen voor de Dhr. Nawijn was waarschijnlijk dat er op dat moment het
vertrouwen in die kandidaat het beste was,maar achteraf heeft deze informatie achter gehouden
waar de Fractievoorzitters later pas bewustwording van hebben gekregen.
De Fractie van Heemskerk Anders heeft direct na dat dit bekend was geworden afstand gedaan van
het vertrouwen in Dhr. Nawijn en vermeld spijt te hebben deze te hebben gekozen.
Met uw stelling over de woonsituatie ben ik het volkomen eens ,Heemskerk Anders heeft al zeer geruime tijd gemeld het vermoeden te hebben dat Dhr. Nawijn nooit in de Gemeente Heemskerk zal
komen wonen ,laat staan zijn partner/echtgenoot. Dit in verband met uw stelling dat de Woning in
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Ouderkerk niet de waarde heeft die het Echtpaar wil ontvangen.
Liberaal Heemskerk houd het gemiddelde nog mild dat de aanwezigheid in de door onze burger betaalde woning 50% is,Heemskerk Anders bied lager,maar dat zal nooit helemaal duidelijk worden ,en
wat schieten wij daar mee op ,de situatie veranderd daar niet mee.
Dat u nu de Fractie voorzitters maar wilt laten opstappen gaat mij iets te ver,deze zijn zich bewust
van hun foute beslissing en hadden misschien iets eerder in moeten grijpen. Maar zitten met de handen in het haar, immers zitten deze met een Ministeriële regelgeving die snel in elkaar is gezet voor
een aantal Burgemeesters die in dezelfde situatie zitten.
Dus houd het voor de Fractievoorzitters op ,u zult Minister ter Horst hier op aan moeten spreken,
Haagse regelgeving waar de Gemeente totaal geen zeggenschap over heeft maar wel voor kan opdraaien,dat wil zeggen: de inwoners van Heemskerk.
Het is gewoon niet correct, het woord schandalig vinden wij hier op zijn plaats, dat er 2000 euro per
maand betaald word door onze Heemskerkse burger. En zeker in deze crisistijd ,maar ook zonder
crisis valt het nog niet goed te praten!!
Kom als Heemskerker in nood maar eens om hulp vragen als je de huur niet meer kunt betalen,en
daar worstelen veel mensen mee,plus dat het sowieso moeilijk is om een betaalbare Huurwoning in
Heemskerk te krijgen.
Mijn stelling is dat niet de Fractievoorzitters maar Dhr. Nawijn zelf eens om zich heen kijkt ,zijn oren
opent, verantwoording neemt, de eer aan zich zelf houd en de burger niet zijn Huur laat betalen!
Helma Jansen Dijkstra
Heemskerk Anders
Reactie ingezonden brief Liberaal Heemskerk/11 dec

Raad ruziet over woonvergoeding burgemeester Nawijn(31-01-2009)
HEEMSKERK De irritaties over de pensionvergoeding van burgemeester Jaap Nawijn lopen hoog op in de
Heemskerkse gemeenteraad. Die irritaties richten zich met name op Heemskerk Anders. Omdat de lokale partij die woningtoelage openlijk ter discussie heeft gesteld.
Fractievoorzitter Gerard Wouters werd andermaal de mantel uitgeveegd door waarnemend raadsvoorzitter Nine Severijn (PvdA). Zij sprak namens alle andere fractievoorzitters.
Wouters wordt gebrek aan fatsoen verweten. Hij zou zijn vermoeden dat (door ziekte afwezige) Nawijn niet of nauwelijks woont in de door de gemeente betaalde woning eerst met hemzelf kunnen bespreken. Of zijn ongenoegen naar de raad kunnen ventileren. In plaats van een open brief naar de
media te sturen.
De ongenoegens zullen er niet beter op zijn geworden nu ook RTL4 Nawijn als kampioen steuntrekker onder de burgemeesters heeft gepresenteerd. Eerst in Ouder-Amstel, nu in Heemskerk. De burgemeester vangt in Heemskerk 950 euro per maand (bruto 2000 euro) als woonvergoeding omdat hij
het zelf niet kan betalen. Ook in zijn vorige gemeente genoot hij een aanzienlijke financiële voordeel,
berekend op 50.000 euro.
Bron: NHD
http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/kennemerland/article4146501.ece/Patstelling-om-woning-Nawijn
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Enkele reacties die de fractie heeft gekregen
Onder het motto een gewaarschuwd raadslid telt voor twee ,hier een bloemlezing waar je niet vrolijk
van wordt.
In Heemskerk was de raad te laat met conclusies, en kwam berouw na de zonde
In HK (nog) niet !
Beter ten halve gekeerd…………….

Ik denk ,nee weet zeker, dat NIET de juiste keuze wordt gemaakt met deze burgemeester.
De gemeente Heemskerk heeft een flat voor 950 euro per maand (bruto € 2000,-) voor hem gehuurd maar daar is heel weinig gebruik van gemaakt.
Van de gemeente Ouder-Amstel heeft hij een lening afgesloten van 750.000 euro tegen slechts 2,68
% , 2% lager dan het gangbare tarief , voor zijn riante woning aldaar.
Berekend voordeel 50.000 euro .
Inmiddels is hiervoor in de plaats , samen met zijn man Huib van Santen , een hypotheek met een
hoger tarief afgesloten , hun huis staat al jaren in Ouderkerk a.d.Amstel , nu voor 1 milj.euro te koop,
waardoor ze ook met hun huis zijn getrouwd.
Dus verhuizen naar HK is zeer onwaarschijnlijk, zeker als je 60 plus bent zing je het daar wel uit.
Is in 2009 door RTL4 uitgeroepen als kampioen steuntrekker onder de burgemeesters.
Zie http://www.stadspartijpurmerend.nl/column/adel-verplicht
In Heemskerk zijn enkele taken uit zijn portefeuille hem ontnomen, wegens niet functioneren.
Ook is dubieus declaratiegedrag geconstateerd.
Heeft het ook druk met maar liefst 10! nevenfuncties waar hij minimaal 50 uur per maand mee bezet
is , tel daar bij op ruim 40 reisuren per maand (woon werk afstand 90 km) dan blijft er voor zijn daadwerkelijke functie een stuk minder tijd over.
Dit riekt duidelijk naar een VVD oldboys network, Remkes,Swaag, Nawijn.
Uitgerekend de partij die met een gekozen burgemeester hoog inzet op de landelijke verkiezingen.
Volgens mij hebben de inwoners van HK recht op een echte burgervader met een positieve staat
van dienst.
Een burrie heeft een voorbeeldfunctie en behoort het boegbeeld van de gemeente te zijn ,daarvan is
hier geen sprake.
Een vlekje is niet erg , maar deze man wint het qua aantal van een giraffe.

Geachte fractieleden
Naar aanleiding van uw ingestuurd schrijven naar RTV Noordkop wil ook reageren. Vanmorgen 1 juli
mijn neef uit Heemskerk gesproken.over de burgemeester. In Heemskerk ,zijn ze blij als hij weg
gaat. Hij is helemaal niet sociaal. Men ziet hem haast nergens in het openbaar verschijnen. De gemeente heeft voor hem een flat gehuurd in De Haven waar onze tante woont voor € 1000,00 per
maand en daar heeft hij nooit gebruik van gemaakt. De burgemeester voelt de bui wel hangen dat hij
geen tweede termijn krijgt in Heemskerk. Het verbaasd ons dat de commissie voor het voordragen
geen onderzoek heeftgedaan naar het functioneren van een burgemeester in de gemeente waar hij
is. Een steekproef bij diverse belanghebbenden de als verenigingen enz. zal veel duidelijkheid geven hoe hij als mens is. Dit geeft veel duidelijkheid of deze persoon geschikt is voor onze gemeente.
Ik denk dat wij een sociale burgemeester erg op prijs stellen in onze gemeenschap. Van Eijk is een
sociale burgemeester.
Wanneer wij als gemeente en u als raadsleden met deze burgemeester 6 jaar opgescheept zitten
zijn we daar mooi klaar mee en wens ik u sterkte om daar mee te werken.
Van de nieuwsbrief over de Burrie wordt een mens echt niet blij. Is er dan niets wat de gemeente/
gemeenschap kan doen om deze benoeming te annuleren. In Zaanstad is burgemeester Baas ook
niet aangenomen nadat bekend was wat hij op Wieringen aan de hand gehad heeft. Of is politiek zoals de meeste mensen denken een vies spelletje waar de ene de ander in het zadel helpt of houdt?
Allemaal VVD prominenten die over deze burgemeester beslissen.
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